
Fugiti, vin dosarele penale!
Daca ar fi sa facem un top al celor mai folositoare lucruri create vreodata de om, oare care ar fi? Sapa pe
primul loc, chibritul pe locul II si becul electric pe locul III. Sa zicem. Hai sa facem acelasi top pentru
cele mai folositoare lucruri create vreodata de politicienii romani. Dosarul penal pe primul loc, dosarul
penal pe locul II si pe locul III, tot dosarul penal. Sau nu, sperietoarea dosarului penal, sa ii spunem, ca
dupa gratii tot tineri cu patru clase gasim si arareori cate vreun musculos politic. M-a frapat o declaratie a
fostului ministru al apararii, Teodor Atanasiu. La Alba Iulia, el le-a cerut localilor sa depuna toate
eforturile posibile ca PNL sa ramana la guvernare, ori „toti o sa aveti dosare penale ". Ia, ca-s curios de
unde le stie fostul ministru pe toate. Fara sa vrea, Atanasiu a scapat ditai batlanul pe gura, ca de porumbei
nu poate fi vorba. Iar pasaroiul scapat de presedintele PNL Alba ridica mai multe intrebari. A: Daca „toti
cei care vor avea dosare penale " sunt vinovati, de ce nu le intocmeste guvernarea PNL dosare penale? B:
Daca „toti " sunt curati ca lacrima, de ce s-ar speria de un dosar penal? C: Cine mama naibii conduce
Justitia romaneasca? Ar mai fi si intrebarea D, insa Atanasiu a dat suficient cu stangul in dreptul ca sa il
infundam si mai sanatos. Suntem intr-un cerc vicios in care cei ce doresc sa intre la guvernare nici macar
nu se mai gandesc la banii care ii scot din fotoliile de ministri ci se duc la Bucuresti doar ca sa scape de
ochii inflacarati ai procurorilor. La asta a ajuns sa se rezume batalia politica. Construita pe spaga si
santaj, politichia romaneasca se afunda intr-un anonimat care incepe sa miroasa a celule. Nu le vor vedea
ei pe dinauntru, dar macar raman cu mirosul in nas.
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